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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, dnia 30 stycznia 2020 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 55) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw ma w 

założeniu jej autorów uprościć i przyspieszyć proces inwestycyjno-budowlany oraz zapewnić 

większą stabilność podejmowanych w nim rozstrzygnięć.  

Najistotniejsza propozycja modyfikacji procesu budowlanego to podział projektu 

budowlanego na projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-

budowlany oraz projekt techniczny. Taki zabieg legislacyjny ma zmniejszyć obciążenia 

organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz umożliwić szybsze przygotowanie 

dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na 

budowę. 

Aby ułatwić inwestorom ustalenie, które roboty budowlane wymagają dokonania 

zgłoszenia budowy organowi administracji architektoniczno-budowlanej, zamiast uzyskania 

pozwolenia na budowę, a które kategorie robót nie wymagają ani pozwolenia na budowę ani 

nawet zgłoszenia, zaproponowano daleko idące zmiany w art. 29 i art. 30 ustawy – Prawo 

budowlane. Przepisy te były wielokrotnie nowelizowane, co powoduje coraz większe 

trudności w praktyce ich stosowania. 

W art. 29 w ust. 1 w pkt 1–30 na nowo określono katalog obiektów, których budowa 

wymaga dokonania zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej. 

Dotychczasowe brzmienie przepisu wyszczególniało budowy zwolnione z obowiązku 
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uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, bez określenia, czy dana budowa podlega 

zgłoszeniu, o którym mowa powyżej. 

Katalog robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, a wymagających 

zgłoszenia uzupełniono o naziemne tarasy przydomowe o powierzchni zabudowy powyżej 35 

m
2
. Zrezygnowano również z opisania przeznaczenia pomostów, które można wznosić na 

podstawie zgłoszenia, pozostając przy określeniu ich parametrów charakterystycznych, tj. 

całkowitej długości do 25 m i wysokości 2,5 m od korony pomostu do dna akwenu.  

Zdecydowano się zwolnić z pozwolenia na budowę wszystkie oczyszczalnie ścieków o 

wydajności do 7,5 m
3
 na dobę, bez względu na to, czy są to oczyszczalnie przydomowe czy 

też nie. Procedurę zgłoszenia już stosuje się do oczyszczalni przydomowych o wskazanej 

pojemności. 

Wprowadzono ułatwienia w zakresie realizacji obiektów budowlanych będących 

jednocześnie urządzeniami wodnymi na gruntach leśnych Skarbu Państwa. Zmiana ta ma 

wpłynąć na skuteczniejszą realizację inwestycji polegających na budowie obiektów 

retencjonujących wodę w lasach.  

Z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę wyłączono stacje regazyfikacji LNG 

o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m
3
 i objęto tego rodzaju infrastrukturę 

wymogiem zgłoszenia.  

Wprowadzono zmianę polegającą na usunięciu budowy sieci telekomunikacyjnych z 

katalogu robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, ale wymagających 

zgłoszenia, natomiast dodano do tego katalogu podbudowę nadziemną dla 

telekomunikacyjnych linii kablowych. Realizacja przedmiotowej inwestycji będzie możliwa 

na podstawie zgłoszenia, z obowiązkiem dołączenia projektu zagospodarowania działki lub 

terenu. 

W art. 29 ust. 2 pkt 1–32 wskazano katalog budów, których prowadzenie nie wymaga 

decyzji o pozwoleniu na budowę ani zgłoszenia. 

Z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę jak i zgłoszenia, zostały zwolnione 

m.in. tarasy przydomowe o powierzchni zabudowy do 35 m
2
. 

Do listy obiektów budowlanych niewymagających zgłoszenia dodano również 

zamierzenia budowlane polegające na instalacji naziemnych zbiorników do przechowywania 

paliw o pojemności do 5 m
3
.  
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Z pozwolenia na budowę i obowiązku dokonywania zgłoszenia zwolniona została także 

budowa stawów i zbiorników wodnych o powierzchni nieprzekraczającej 1000 m
2
 i 

głębokości nieprzekraczającej 3 m położonych w całości na gruntach rolnych. Według 

Wnioskodawców, zmiana ta przyczyni się do: 

1) rozwoju małej retencji wodnej i zmniejszenia odpływu wód powierzchniowych – 

aktualnie jedynie ok. 6% średniego rocznego odpływu wód z terenu kraju jest 

retencjonowane, co jest dalece niewystarczające, ponieważ racjonalne 

gospodarowanie zasobami wodnymi wymaga zwiększenia poziomu retencji 

przynajmniej do 20%; 

2) łagodzenia negatywnych skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym 

suszy; 

3) ułatwienia realizacji inwestycji przez rolników, w tym przy wykorzystaniu środków w 

ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, w ramach 

operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych”, w którym przewidziano możliwość 

wsparcia budowy zbiorników wykorzystywanych do nawodnień rolniczych i 

przeznaczono na en cel 100 mln euro; 

4) zapewnienia spójności rozwiązań zawartych w ustawie – Prawo budowlane z 

przepisami ustawy – Prawo wodne. 

W art. 29 ust. 3 pkt 1–3 wymieniono roboty budowlane niewymagające decyzji o 

pozwoleniu na budowę, natomiast wymagające zgłoszenia. Celem wprowadzonej zmiany jest 

bardziej przejrzyste zestawienie robót budowlanych wymagających zgłoszenia organowi 

administracji architektoniczno-budowlanej, poprzez zawarcie katalogu tych robót w jednym 

przepisie wraz z ich podziałem na roboty budowlane polegające na przebudowie, remoncie 

obiektów budowlanych oraz instalowaniu urządzeń. 

W art. 29 ust. 4 pkt 1–4 wskazano te roboty budowlane, które nie wymagają decyzji o 

pozwoleniu na budowę, ani zgłoszenia.  

W zakresie robót budowlanych polegających na przebudowie poszerzono katalog 

przedsięwzięć zwolnionych z obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę i z 

wymogu zgłoszenia. Z obowiązku zgłoszenia zwolniono m.in. przebudowę obiektów 

budowlanych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w 

ramach istniejącej działki siedliskowej, oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m
3
 na 
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dobę, zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m
3
, 

tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do 

rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie nie dłuższym niż 180 dni, pomostów o 

długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu do 2,5 

m, kanalizacji kablowej, obiektów budowlanych usytuowanych na terenach zamkniętych 

ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej, z wyłączeniem budynków mieszkalnych, 

zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej.  

Z obowiązku zgłoszenia zwolniono również roboty budowlane w przypadku obiektów 

budowlanych, których budowa nie wymagała ani decyzji o pozwoleniu na budowę, ani 

zgłoszenia.  

W art. 34 Prawa budowlanego przewidziano podział projektu budowlanego na projekt 

zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt 

techniczny.  

Projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z projektem architektoniczno-

budowlanym będą tą częścią projektu budowlanego, którą zatwierdzać ma organ 

administracji architektoniczno-budowlanej.  

Projekt techniczny nie będzie zatwierdzany i przedkładany organowi administracji 

architektoniczno-budowlanej.  

W art. 34 ust. 3 wymieniono elementy poszczególnych projektów wchodzących w skład 

projektu budowlanego, wskazując, że projekt techniczny, który przedkładany będzie 

organowi nadzoru budowlanego na etapie składania wniosku o wydanie decyzji pozwolenia 

na użytkowanie, musi być zgodny z zatwierdzonym przez organ administracji 

architektoniczno-budowlanej projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem 

architektoniczno-budowlanym.  

Projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie do celów 

projektowych, obejmie określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy 

istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, w tym sieci uzbrojenia terenu, oraz 

urządzeń budowlanych sytuowanych poza obiektem budowlanym, sposób odprowadzania lub 

oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem 

charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w 
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nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich oraz informację o 

obszarze oddziaływania obiektu. 

Projekt architektoniczno-budowlany określi m.in. układ przestrzenny oraz formę 

architektoniczną istniejących i projektowanych obiektów budowlanych,  zamierzony sposób 

użytkowania obiektów budowlanych, w tym liczbę projektowanych do wydzielenia lokali, z 

wyszczególnieniem lokali mieszkalnych, charakterystyczne parametry techniczne obiektów 

budowlanych, charakterystykę ekologiczną oraz opis dostępności dla osób 

niepełnosprawnych. 

Projekt techniczny obejmie projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z 

wynikami obliczeń statyczno-wytrzymałościowych, charakterystykę energetyczną oraz inne 

opracowania projektowe, opinie, uzgodnienia, pozwolenia i wymagane dokumenty. 

W art. 1 w pkt 30 noweli zaproponowano wyodrębnienie w Prawie budowlanym 

rozdziału 5a „Postępowanie w sprawie rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych z 

naruszeniem ustawy”. Taki zabieg legislacyjny ma na celu uporządkowanie przepisów 

dotyczących postępowań w sprawie rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych z 

naruszeniem ustawy. 

Organ nadzoru budowlanego wyda postanowienie o wstrzymaniu budowy w przypadku 

obiektu budowlanego lub jego części, będącego w budowie albo wybudowanego bez 

wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowę albo  bez wymaganego zgłoszenia albo pomimo 

wniesienia sprzeciwu do tego zgłoszenia. 

W myśl nowych art. 48a i art. 48b Prawa budowlanego, w terminie 30 dni od dnia 

otrzymania postanowienia o wstrzymaniu budowy inwestor, właściciel lub zarządca obiektu 

budowlanego będzie mógł złożyć wniosek o legalizację. Wniosek o legalizację można 

wycofać do dnia wydania decyzji o legalizacji. 

W przypadku złożenia wniosku o legalizację organ nadzoru budowlanego nałoży, w 

drodze postanowienia, obowiązek przedłożenia dokumentów legalizacyjnych w terminie nie 

krótszym niż 60 dni od dnia doręczenia tego postanowienia. 

W przypadku stwierdzenia braku nieprawidłowości organ nadzoru budowlanego wyda 

postanowienie o ustaleniu opłaty legalizacyjnej, której wysokość określa art. 49d ustawy. 
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Po uiszczeniu opłaty legalizacyjnej organ nadzoru budowlanego wyda decyzję o 

legalizacji, która zatwierdzi projekt budowlany albo projekt zagospodarowania działki lub 

terenu oraz zezwoli na wznowienie budowy, jeżeli budowa nie została zakończona. 

Zgodnie z art. 49e Prawa budowlanego, organ nadzoru budowlanego wyda decyzję o 

rozbiórce obiektu budowlanego lub jego części w przypadku: 

1) niezłożenia wniosku o legalizację w wymaganym terminie; 

2) wycofania wniosku o legalizację; 

3) nieprzedłożenia, w wyznaczonym terminie, dokumentów legalizacyjnych; 

4) niewykonania, w wyznaczonym terminie, postanowienia o usunięciu nieprawidłowości 

w dokumentach legalizacyjnych; 

5) nieuiszczenia opłaty legalizacyjnej w wyznaczonym terminie; 

6) kontynuowania budowy pomimo postanowienia o wstrzymaniu budowy. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa uchwalona przez Sejm na 4. posiedzeniu w dniu 23 stycznia br. pochodziła z 

przedłożenia rządowego (druk sejmowy nr 121, wpłynął do Marszałka Sejmu w dniu 23 

grudnia 2019 r.).  

Projekt został skierowany do I czytania w Komisji Infrastruktury. W II czytaniu na 

posiedzeniu Sejmu zgłoszono do niego 12 poprawek, odrzuconych następnie w III czytaniu. 

Za przyjęciem ustawy głosowało 273 posłów, przy 135 głosach przeciw i 47 głosach 

wstrzymujących się. 

 

III. Uwagi  

1. Zgodnie z art. 12 ust. 3a Prawa budowlanego (art. 1 pkt 4 lit. b noweli), właściwa izba 

samorządu zawodowego prowadzi postępowanie kwalifikacyjne, na wniosek osoby 

ubiegającej się o uprawnienia budowlane, składające się z dwóch etapów. Przepis ten 

składa się z dwóch norm, przez co można go rozumieć w ten sposób, że postępowanie 

kwalifikacyjne prowadzi się na wniosek albo że wniosek dotyczy prowadzenia go w 

dwóch etapach. 

Propozycja poprawki 

w art. 1 w pkt 4 w lit. b wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 
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„Właściwa izba samorządu zawodowego prowadzi postępowanie kwalifikacyjne na wniosek 

osoby ubiegającej się o uprawnienia budowlane. Postępowanie, o którym mowa w zdaniu 

poprzednim składa się z dwóch etapów:”, 

 

2. W myśl w art. 14 ust. 2a Prawa budowlanego (art. 1 pkt 6 noweli), uzyskanie 

specjalizacji techniczno-budowlanej wymaga odbycia pięcioletniej praktyki w 

zawodzie w zakresie specjalizacji w ramach posiadanych uprawnień budowlanych bez 

ograniczeń(…). Prawo budowlane posługuje się dotychczas pojęciem „praktyka 

zawodowa” i takie też określenie zostało zdefiniowane w art. 14 ust. 4 (praca polegająca 

na bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych albo na pełnieniu funkcji 

technicznej na budowie pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie 

uprawnienia budowlane, a w przypadku odbywania praktyki za granicą pod kierunkiem 

osoby posiadającej uprawnienia odpowiednie w danym kraju). 

Propozycja poprawki 

w art. 1 w pkt 6, w ust. 2a wyrazy „praktyki w zawodzie” zastępuje się wyrazami „praktyki 

zawodowej”; 

 

3. Art. 14 ust. 2a Prawa budowlanego (art. 1 pkt 6 noweli) wprowadza wymóg odbycia 

pięcioletniej praktyki dla uzyskania specjalizacji techniczno-budowlanej w ramach 

posiadanych uprawnień budowlanych bez ograniczeń. Jest to nowa regulacja, więc 

należy rozważyć jej uzupełnienie o przepis przejściowy określający jej wpływ na 

sytuację osób już posiadających taką specjalizację. 

Propozycja poprawki 

dodaje się art. 36a w brzmieniu: 

„Art. 36a. Zachowują specjalizacje, o których mowa w art. 14 ust. 2a ustawy zmienianej w 

art. 1 osoby, które uzyskały je przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.”; 

 

4. Jedna ze zmian wprowadzanych nowelą to korekta terminologiczna polegająca na 

zastąpieniu określenia „pozwolenie na budowę” określeniem „decyzja o pozwoleniu na 

budowę”.  

Propozycja poprawki 

w art. 1: 

a) w pkt 10 w lit. i przed tiret pierwszym dodaje się tiret w brzmieniu: 
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„- pkt 1 otrzymuje brzmienie:  

„1) zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem 

uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę;”,”’ 

b) w pkt 13 przed lit. a dodaje się lit… w brzmieniu: 

„…) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Decyzja o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego może być 

wydana po uprzednim:”, 

 

5. Zgodnie z art. 48a ust. 1 Prawa budowlanego (art. 1 pkt 32 noweli), w terminie 30 dni 

od dnia otrzymania postanowienia o wstrzymaniu budowy inwestor, właściciel lub 

zarządca obiektu budowlanego może złożyć wniosek o legalizację. Prawo budowlane 

posługuje się dotychczas, w ślad za Kodeksem postępowania administracyjnego, 

pojęciem doręczenia. 

Propozycja poprawki 

w art. 1 w pkt 32, w art. 48a w ust. 1 wyraz „otrzymania” zastępuje się wyrazem 

„doręczenia”; 

 

6. W art. 15 pkt 1 noweli zmieniającym ustawę z dnia 3 października 2008 r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zastępuje się pojęcie 

„projekt budowlany” określeniem „projekt zagospodarowania działki lub terenu lub 

projekt architektoniczno-budowlany”. Katalog zmienianych w ten sposób przepisów 

należy uzupełnić o art. 67 pkt 1. 

Propozycja poprawki 

w art. 15 w pkt 1 po wyrazach „użyte w” dodaje się wyrazy „art. 67 w pkt 1,”; 

 

7. Analogiczna do poprzedniej uwaga dotyczy art. 16 noweli. 

Propozycja poprawki 

w art. 16 po wyrazach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1380) dodaje się wyrazy „wprowadza się 

następujące zmiany” pozostałą treść oznacza się jako pkt 1 oraz dodaje się pkt 2 w 

brzmieniu: 

„2) w art. 8 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:  
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„7) zatwierdzenie projektu zagospodarowania działki lub terenu i projektu 

architektoniczno-budowlanego;”;”; 

 

8. W art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie 

Nieruchomości zawarto odesłanie do art. 29 Prawa budowlanego, które wymaga korekty 

w związku ze zmianą tego ostatniego. 

Propozycja poprawki 

po art. 20 dodaje się art. 20a w brzmieniu: 

„Art. 20a. W ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości 

(Dz.U.2018 r. poz. 2363 oraz z 2019 r. poz. 1309) w art. 10 w ust. 2 pkt 8 otrzymuje 

brzemienie: 

„8) wydanych pozwoleniach na budowę, pozwoleniach na rozbiórkę oraz decyzjach o 

zatwierdzeniu projektu budowlanego obejmujących całość lub część nieruchomości oraz 

zgłoszeń dotyczących domów jednorodzinnych, kontenerowych stacji 

transformatorowych oraz sieci, o których mowa odpowiednio w art. 29 ust. 1 pkt 1, 3 

oraz 16 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;”;”; 

 

 

 

 

 

Maciej Telec 

Główny legislator
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